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I boken Nära samspel med hästar får läsaren träffa sexton av de allra
främsta svenska mästarna inom de fyra disciplinerna hoppning,
dressyr, trav och galopp, däribland Peder Fredricson, Tinne

Vilhelmson Silfvén, Stig H Johansson och Per-Anders Gråberg. I
spännande samtal delar Sveriges hästelit generöst med sig av sina
tankar om och erfarenheter av hur man lyssnar på sin häst, hur man
gör sig förstådd och om vikten av att ta hänsyn till varje hästs unika
behov. När den finstämda kommunikationen är fulländad upplever

mästarna sig som ett med sina hästar.

En ömsesidig tillit och respekt är en förutsättning för att
tävlingskompanjonen med glädje ska vilja utföra det som ryttaren,
kusken eller jockeyn ber om. Viktigast av alla resultat är känslan av

gemensam stolthet och lycka.

 

Amelie Ehrensvärd Cardellär journalist och författare, utbildad vid



Journalisthögskolan, frilansar nu och var tidigare reporter på TT,
SvD, Sydsvenskan, Land, TV4 med mera. Hon lärde sig rida på
Ystad Ridklubb och därifrån köptes ponnyn Pontus. Sedan kom
Beauty Boy. Med Cawdor William och Lesley tävlade hon i

Ponnyallsvenskan i hoppning. Numera rider hon helst ut i naturen.

Susanne Martinelle är fotograf och grafisk formgivare, utbildad vid
Berghs School of Communication, dipl. samtalsterapeut vid Huma
Nova och fil.kand. vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som
fotograf sedan 2007 och utgår från gestaltningar av möten och

stämningar när hon fotograferar. Hon rider dressyr och är sedan 2016
ordförande i Djursholms Ridklubb.

 

Tillsammans har de givit ut Mystik på svenska slott och Mystik på
svenska teatrar.
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